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Пояснювальна записка 

Сучасні тенденції соціального прогресу визначають чітку орієнтацію 

суспільної свідомості на гуманізацію всіх сфер життя і діяльності 

суспільства, в тому числі й освіти. Школа стає місцем відкритого 

спілкування, соціально-психологічний клімат у закладі сприяє особистісному 

розвитку вихованців, учнів, педагогічних працівників, адміністрації, батьків.  

В основу гуманістичної педагогіки закладено принципи Карла 

Рождерса, а саме: акцентувати увагу на особистісних інтересах і прагненнях 

учнів; заохочувати навчальні успіхи дітей, а не вказувати на їхні недоліки; 

навчання має бути емоційним, а не лише інтелектуальним процесом; 

допомагати кожній дитині в процесі навчання відкривати себе, свої 

можливості; робити навчальні завдання творчими; виховувати творчу 

сміливість учнів, організовувати спільну творчу діяльність дорослих 

(учителя, батьків) і дітей.  

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 



  

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями. Одними із завдань освіти є збереження й 

зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців). Основними 

аспектами психічного здоров'я вчені визначають такі: позитивне відношення 

до себе, оптимальний розвиток, самоактуалізація особистості, психічна 

інтеграція, особистісна автономія, реалістичне сприйняття оточення, вміння 

адекватно впливати на оточення. 

Сучасна система освіти має створювати умови для максимальної 

реалізації активності, самостійності, ініціативності учнів у навчально-

виховному процесі. 

Суттєву роль у гуманізації закладу освіти відіграє психологія. Основною 

ідеєю гуманізації освіти є введення курсу «Психологія» як навчального 

предмета, який за своїм змістом, методами і засобами може надати учням 

найбільш адекватний інструмент для отримання знань про людину, створити 

умови для розвитку суб'єктивної творчості учня й пізнання самого себе.  

Програма курсу «Психологія» побудована на засадах особистісно 

зорієнтованої освіти, адже у процесі вивчення основних понять предметом 

обговорення є не сторонній предмет, а безпосередньо особистість самого 

учня. Важливим моментом вивчення психології є не лише знайомство з 

особливостями інших людей, соціуму, а пізнання самого себе, свого власного 

емоційного стану, свого ставлення до світу, своєї поведінки. Основною 

метою вивчення курсу психології у закладах освіти є допомога учням стати 

більш творчими, соціально адаптованими, сформувати базу їхніх внутрішніх 

ресурсів. 

Мета програми – розвиток компетенцій учнів у галузі людинознавства, 

формування вміння конструктивної взаємодії з оточуючим світом та іншими 

людьми.  

У процесі вивчення психології ми не ставимо за мету вивчення 

основних понять предмета (набуття понятійних знань). Старшокласникам,  

для яких характерні постійні питання «Хто я?», «Який я?», теоретичні 



  

поняття з психології мають меншу цінність порівняно з життєвими знаннями, 

уміннями себе вести в тій чи іншій ситуації. Навчальний курс містить основи 

психологічних знань про себе і про інших, розвиває навички психологічної та 

фізичної саморегуляції, формує психологічно вірні уявлення про шляхи 

подолання проблем у спілкуванні, знайомить учнів із багатством внутрішніх 

станів і переживань людини. 

Завдання програми: 

˗ змотивувати учнів до максимальної самостійності, сформувати прагнення 

до самоаналізу, самовдосконалення;  

˗ сформувати навички конструктивного вирішення проблем; 

˗ розвинути самоповагу і повагу до інших; 

˗ сформувати вміння досягати успіху; 

˗ навчити учнів оцінювати власні сильні і слабкі сторони особистості;  

˗ розвинути здатність виражати власні почуття, давати і отримувати 

зворотній зв'язок;  

˗ сформувати вміння відстежувати результати власного розвитку, 

самовдосконалення;  

˗ навчити учнів планувати свій час, визначати пріоритети, життєві 

перспективи, приймати рішення; 

˗ сформувати навички роботи в команді. 

Структура програми передбачає 4 частини: 

Розділ 1. Подорож у світ психології 

Знайомство з предметом психології. Наука про душу: від минулого до 

сьогодення (міфологічний, античний, феодальний період, період епохи 

Відродження). Психологічні школи та напрями. Філософські основи 

психології як науки.  

 Загадкові явища психіки. Гіпноз, види гіпнозу і його вплив на людину. 

Біологічний годинник. Сон як необхідна умова життєдіяльності людського 

організму. Інтуїція та логіка.  

http://www.ukrgazeta.cz/zhinky/81/1298-boilogichnuj-godunnuk


  

Очікувані результати: мотивація учнів до вивчення предмета. Учні 

повинні знати основні періоди розвитку науки психології, володіти 

інформацією про загадкові явища психіки, біологічний годинник, про сон як 

необхідну умову життєдіяльності людського організму. 

Учні повинні вміти аналізувати власну поведінку, емоційний стан, 

пояснювати загадкові явища психіки, визначати свій біологічний годинник. 

Розділ 2. «Я-особливий» 

Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та 

співвідношення між ними. Психологічна структура особистості: 

спрямованість особистості як один з компонентів загальної структури 

особистості; система здібностей, що забезпечує успіх діяльності; характер 

або стиль поведінки людини в соціальному середовищі; «Я»-утворення 

самосвідомості особистості. Образ «Я». Самооцінка. «Я-концепція». 

Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент.  

Загальне поняття про характер: риси характеру, структура характеру 

(спрямованість особистості, система ставлень особистості; інтелектуальні, 

вольові та емоційні риси характеру). Цілісність, визначеність характеру. 

Види здібностей (загальні, спеціальні). Ступені розвитку здібностей. 

Обдарованість, талант, геніальність. 

Відчуття. Увага. Види, властивості уваги. Загальні рекомендації з 

розвитку уваги в учнів. 

Уява. Види, типи, процеси уяви. Мрія як особливий вид уяви. 



  

Пам'ять. Процеси, види пам'яті.  Індивідуальні особливості пам'яті. 

Засоби розвитку пам'яті. Умови успішного запам'ятовування. 

Мислення. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-

логічне, теоретичне, практичне, творче. Розумові дії та операції мислення. 

Індивідуальні особливості мислення. Особливості розвитку мислення в 

підлітковому та старшому шкільному віці. Рекомендації щодо розвитку 

творчого мислення. 

Емоційно-вольова сфера. Емоції та почуття. Роль почуттів у житті 

людини. Емоційний процес. Форми переживання почуттів. Емоції. Види 

емоцій. Зв’язок емоцій з психічними процесами. 

Воля. Вольовий акт. Вольові процеси. Вольова поведінка. Вольові 

якості, що створюють умови  для успішної діяльності. Характеристика 

вольових процесів. 

Стрес. Короткочасні й довгострокові стресори. Стадії загального 

адаптаційного синдрому (реакція тривоги, фаза опору і фазу виснаження). 

Причини виникнення стресу. Психологічні захисти: витіснення, проекція та 

ідентифікація. Аналіз негативних емоцій. Техніки конструктивного 

вираження власних негативних емоцій. 

Люди з особливими потребами. Інклюзія. 

Джерела активності особистості в різних психологічних теоріях. 

Інстинкти як рушійна сила поведінки (З. Фрейд). Потреби як джерело 

активності людини: потреби  в  досягненні  досконалості (А. Адлер), 

цілісності і єдності (К. Юнг), уникнення  ізоляції від оточуючих, 

встановлення зв’язків (Е. Фромм), потреби в самоактуалізації (А. Маслоу) 

тощо. Класифікація потреб. Мотив як опредмечена потреба, спонукання до 

активності.  

Очікувані результати: учні повинні знати поняття «людина», 

«особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними; 

загальне поняття про темперамент і характер, пізнавальні процеси, мотив і 

мотивацію.  
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Учні повинні вміти оцінювати себе як неповторну унікальну 

особистість, визначати свої індивідуально-психологічні особливості, риси 

характеру; здібності; особливості власної пізнавальної сфери, провідну 

сенсорну систему; вміти розпізнавати емоційні стани іншої людини і власні, 

контролювати негативні емоції, толерантно ставитися до людей з 

особливими освітніми потребами. Знаходити джерела для власної активності, 

будувати програму дій на майбутнє. 

Розділ 3. Я у групі 

Спілкування та його роль у житті людини. Структура, засоби, функції 

спілкування. Активне слухання – умова успішного спілкування. Ефективне 

спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Засоби успішного спілкування: вербальні 

і невербальні. Форми спілкування: ділове спілкування, публічний виступ. 

Культура спілкування. Мистецтво компліменту. 

Групи і колектив. Поняття групи. Ознаки і критерії групи. Класифікація і 

структура груп. Успішна комунікація у групі.  

Колектив як група високого рівня розвитку. Моделі розвитку, функції, 

структура колективу. Стадії зрілості колективу. Соціометрична структура. 

Негативні явища у колективі. Мобінг. 

Конформізм: причини, види, наслідки. Роль конформізму у нашому 

житті. Нонконформізм. 

Лідерство і керівництво. Компетентність лідера. Емоційний інтелект та 

емоційна компетентність. Стилі лідерства. Лідерство у підлітковому віці. 

Соціальна фасілітація. Соціальне ледарство. Деіндивідуалізація. 

Групова поляризація. Групове мислення. Вплив меншості. 

Психологія конфлікту. Функції конфліктів (конструктивні та 

деструктивні). Види конфліктів. Основні типи конфліктів. Структура і 

динаміка конфлікту: конфліктна ситуація, предмет конфлікту, інцидент. Фази 

протікання конфлікту (за А.М. Ішмуратовим). Причини конфлікту. Стратегії 

поведінки в конфлікті. Стилі конфліктної поведінки. Основні тактики 



  

поведінки в конфлікті (тактики впливу). Чинники вибору стратегії поведінки 

в конфлікті. Основні стилі вирішення конфлікту (сітка Томаса-Кілмена).  

Різновиди психологічного впливу. Основні способи взаємовпливу: 

переконання, спонукання, примус, осуд, вимога, наслідування, навіювання.  

Сумісність людей. Види сумісності: фізична, психофізіологічна, 

соціально-психологічна та психологічна. Внутрішньоособистісний та 

міжгруповий конфлікт. Риси характеру, особливості поведінки, властиві 

конфліктній особистості. Конфліктуючі та конфліктогенні типи конфліктних 

особистостей (В. Сперанський): демонстративна особистість, ригідна 

особистість, некерована особистість, педантична особистість, раціональна 

особистість, безвладна особистість. Бар’єри характерів і різних 

темпераментів. 

Очікувані результати: учні повинні знати структуру, засоби, функції 

спілкування; поняття групи, колективу, лідерства і керівництва; психологію 

конфлікту: функції, типи конфліктів, структуру і динаміку, фази протікання 

конфлікту; стратегії поведінки в конфлікті; стилі конфліктної поведінки; 

різновиди психологічного впливу; види сумісності людей. 

Учні повинні вміти використовувати активне слухання, ефективно 

спілкуватися; розуміти особливості групи і колективу, їх структуру, 

попереджувати негативні явища у групі; визначати власні якості лідера; 

протистояти негативному впливу груп і окремих людей; аналізувати 

конфлікти, управляти ними, обирати ефективні стратегії поведінки у 

конфлікті, спілкуватися з конфліктними особистостями.  

 

Розділ 4. Я і моє майбутнє 

Мета та мотиви діяльності. Cтруктура діяльності. Потреби. Цілі 

діяльності людини. Мотиви. Основні види діяльності: гра, навчання та праця. 

Ігрова діяльність. Гемблінг. Навчальна діяльність. Освіта впродовж життя. 

Самоосвіта. Праця. Різноманітність видів людської праці (фізична та 

розумова). 



  

Профорієнтація. Класифікація професій: «Людина – природа», «Людина 

– техніка», «Людина – людина», «Людина – знакові системи», «Людина – 

художній образ». Групи професій за умовами праці (праця в умовах 

звичайного (побутового) мікроклімату, праця з перебуванням на відкритому 

повітрі,праця у незвичних умовах, праця з підвищеною моральною 

відповідальністю. Групи професій відповідно до засобів праці (з 

використанням ручної праці, з використанням машин, з ручним керуванням, 

використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, комп’ютерних 

комплексів, з використанням функціональних засобів, знарядь праці). Класи 

професій залежно від мети праці (гностичні, перетворюючі, дослідницькі). 

Схема оптимального вибору професії: фактори «Хочу», «Можу», «Треба». 

Типові помилки при виборі професії. 

Основи добрих взаємин у шлюбі. Стать. Дружба. Кохання. Самотність. 

Сімейна азбука. Шлюб у сімейному праві та законодавстві. Інтимність. 

Взаємини між чоловіком та жінкою. Відповідальна поведінка. Основні 

потреби в шлюбі. Сімейні ролі. Секрети сімейного щастя. 

Життєвий шлях людини. Психологічний вік. Психологічний час. Вікова 

періодизація. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку. 

Життєві кризи. Проектування власної життєвої траєкторії. 

Очікувані результати: учні повинні знати структуру діяльності, 

класифікацію професій; поняття «стать», «дружба», «кохання», «самотність»; 

особливості шлюбу у сімейному праві та законодавстві; психологічний вік; 

психологічний час; вікову періодизацію; психологічні особливості 

підліткового та  юнацького віку; життєві кризи особистості. 

Учні повинні вміти визначати потреби, цілі, мотиви, діяльності людини; 

прагнути до освіти впродовж життя; протистояти гемблінгу; 

використовувати схему оптимального вибору професії відповідно до 

факторів «Хочу», «Можу», «Треба», враховуючи типові помилки при виборі 

професії; проектувати власну життєву траєкторію. 



  

Педагог на уроках психології має створити атмосферу безпеки, довіри, 

виконуючи роль фасилітатора. Фасилітація (від англійського facilitate – 

допомагати, полегшувати) – спосіб здійснення навчання, при якому учитель 

займає позицію помічника і допомагає учневі самостійно знаходити відповіді 

на питання та/або опановувати новими навичками. Фасилітатором називають 

викладача, вчителя, тренера, основне завдання якого полягає в стимулюванні 

та направленні процесу самостійного пошуку інформації й спільної 

діяльності учнів.  

На уроках психології рекомендуємо використовувати різні типи 

навчальних занять: теоретичні, творчі, практичні, дискусійні. Теоретичні 

проводяться у формі уроку, екскурсії, семінару; творчі – у форматі тренінгу; 

практичні – у формі лабораторних робіт; дискусійні – у формі обговорення. 

На заняттях використовуються також діагностичні методи, зокрема: 

діагностика засвоєння знань та діагностика розвитку особистості. Програмою 

передбачені домашні завдання і самостійна робота учнів: тематичні 

самозвіти, творчі завдання, аналіз проблемної ситуації, карта спостереження 

тощо. 

З метою методичного забезпечення викладання предмета «Психологія» 

розроблено електронний навчально-методичний комплекс «Психологія» 

(ЕНМК), де вміщено багаторівневий навчальний посібник, методичні 

матеріали (презентації, відеоролики, фільми, діагностичні методики тощо), 

глосарій, перелік використаної та додаткової літератури.  

Для учнів розроблено робочі зошити (10, 11 клас), в яких уміщено 

практичні завдання, схеми, малюнки, притчі, історії для роздумів, крилаті 

вислови тощо. 

Програма пройшла апробацію у таких навчальних закладах Київської 

області: Броварська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3, Денихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетіївського району, Гнідинська ЗОШ І-

ІІІ ступенів імені Петра Яцика Бориспільського району, Броварській гімназії 

імені С. І. Олійника. 



  

Результатом вивчення програми є набуті психологічні знання (поняття, 

факти, ідеї, закони науки психології, способи діяльності), психологічні 

вміння (чим для самого учня стають знання, отримані в процесі вивчення 

психології), навички (мислити і діяти відповідно до вимог психологічної 

культури), досвід творчої діяльності, формування емоційно-ціннісного 

ставлення до життя вцілому. Ефективність навчання визначається 

позитивною особистісною динамікою, яка проявляється у здібностях учнів 

правильно оцінювати свої переваги та недоліки і відповідно до отриманих 

знань приймати оптимальні рішення, вмінням передбачувати результати 

власної поведінки, сформованою потребою у самопізнанні, розвитком 

критичного мислення, емпатії, терпимості, соціальної відповідальності.  

Учні повинні вміти самовизначатися (брати на себе відповідальність за 

поведінку, вчинки, слова тощо); вирішувати проблеми (вміти вибирати і 

використовувати конструктивні способи взаємодії з іншими людьми); бути 

впевненими у своїх можливостях та мати адекватну самооцінку; бути 

толерантними, емоційно стійкими, доброзичливо ставитися до життя. 

Засвоєння психологічних знань сприяє розвитку особистості учнів, а саме: 

˗ розвитку почуття власної гідності; 

˗ зниженню рівня агресивності; 

˗ підвищенню рівня рефлексії і самопізнання; 

˗ зростанню пізнавальної активності та інтересу; 

˗ розвитку емпатії; 

˗ гуманізації системи стосунків з соціумом і самим собою; 

˗ зростанню рівня розуміння та прийняття інших людей; 

˗ формуванню вміння прогнозувати й планувати своє життя на перспективу; 

˗ особистісному зростанню; 

˗ розвитку креативності. 



  

Тематичний розподіл годин 

факультативного курсу «Психологія»  

(10-11 класи) 

 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

 10 клас  

 Розділ 1.  Подорож у світ психології  

1. Наука про душу: від минулого до сьогодення 2 

2. Загадкові явища психіки 3 

 Розділ 2. Я – особливий  

3. Людина, індивід, особистість 2 

4. Мої індивідуально-психологічні особливості 3 

5. Мої можливості 3 

6. Моя пізнавальна сфера 10 

7. Моя емоційно-вольова сфера 6 

8. Люди з особливими освітніми потребами 2 

9. Джерела моєї активності 3 

10. Підсумкове заняття 1 

 Всього 35 

 11 клас  

 Розділ 3. Я у групі  

9. Я спілкуюся 4 

10. Групи і колективи 5 

11. Психологія конфлікту 5 

   

 Розділ 4. Я і моє майбутнє  

12. Моя діяльність 6 

13. Основи добрих взаємин у сім'ї 5 

14. Мій життєвий шлях 8 

15. Підсумкове заняття 2 

 Всього 35 

 



  

Навчально-тематичний план 

«Психологія»  

10 клас 

 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

форма 

проведення 

заняття 

 Розділ 1.  Подорож у світ психології   

1.1 Наука про душу: від минулого до 

сьогодення 

2  

1.1.1 Становлення психології як науки 1 урок-заочне 

подорожування 

1.1.2 Психологічні школи та напрями 1 семінарське 

заняття 

1.2. Загадкові явища психіки 3  

1.2.1. Інтуїція, гіпноз 1 урок 

1.2.2. Біологічний годинник 1 урок-

дослідження 

1.2.3. Сон, сновидіння 1 урок 

 Розділ 2. Я - особливий   

2.1. Людина, індивід, особистість 2  

2.1.1. Психологічна структура особистості 1 урок 

2.1.2. Образ «Я». Самооцінка 

 

 

1 урок-

дослідження 

2.2. Мої індивідуально-психологічні 

особливості 

3  

2.2.1. Темперамент  1 урок-

дослідження 

2.2.2. Характер 1 урок 

2.2.3. Особливості мого характеру 1 урок-

дослідження 

2.3. Мої можливості 3  

2.3.1. Здібності. Види здібностей 1 тренінг 

2.3.2. Ступені розвитку здібностей 1 урок 

2.3.3. Обдарованість, талант, геніальність 1 урок 

2.4. Моя пізнавальна сфера 10  

2.4.1. Відчуття 1 урок 

2.4.2. Увага 1 урок 

2.4.3. Дослідження стійкості та розподілу уваги 

Розроблення рекомендацій щодо 

1 урок-

дослідження 



  

розвитку уважності 

2.4.4. Уява 1 урок 

2.4.5. Мрія як особливий вид уяви 1 тренінг 

2.4.6. Пам'ять, види пам'яті  1 урок 

2.4.7. Індивідуальні особливості пам'яті. Умови 

успішного запам'ятовування 

1 урок-

дослідження 

2.4.8. Мислення. Види мислення 1 урок 

2.4.9. Творче мислення. Бар'єри творчого 

мислення 

1 тренінг 

2.4.10 Особливості розвитку мислення 1 урок-

дослідження 

2.5. Моя емоційно-вольова сфера 6  

2.5.1. Почуття у житті людини 1 урок 

2.5.2. Форми переживання почуттів, вираження 

емоцій 

1 тренінг 

2.5.3. Воля як система управління поведінкою 

людини 

1 урок 

2.5.4. Характеристика вольових процесів 1 урок 

2.5.5. Стрес і його наслідки 1 тренінг 

2.5.6. Психологічні захисти. Техніки 

конструктивного вираження негативних 

емоцій 

1 тренінг 

2.6. Люди з особливими освітніми потребами 2 урок 

2.7. Джерела моєї активності 3  

2.7.1. Джерела активності особистості в різних 

психологічних теоріях 

1 семінарське 

заняття 

2.7.2. Мотив і мотивація 1 тренінг 

2.7.3. Дослідження особливостей мотивації 1 урок-

дослідження 

2.8 Підсумкове заняття 1 урок-творчий 

звіт 

 Всього 35  

 

 



  

Навчально-тематичний план  

«Психологія»  

11 клас 

 

 Розділ 1. Я у групі   

1.1. Я спілкуюся 4  

1.1.1 Спілкування та його роль у житті людини 1 тренінг 

1.1.2. Слухати – розуміти – взаємодіяти 1 тренінг 

1.1.3. Форми спілкування 1 тренінг 

1.1.4. Комунікативна культура 1 тренінг 

1.2. Групи і колективи 5  

1.2.1. Я у групі 1 тренінг 

1.2.2. Я у колективі 1 тренінг 

1.2.3. Позиція особистості у групі 1 урок-

дослідження 

1.2.4. Лідерство і керівництво 1 тренінг 

1.2.5. Соціальна фасилітація 1 урок 

1.3. Психологія конфлікту 5  

1.3.1. Конфлікт як природній і обов'язковий  

структурний компонент взаємодії людей 

1 урок 

1.3.2. Управління конфліктом 1 тренінг 

1.3.3. Діагностика стилів поведінки у конфлікті 1 урок-

дослідження 

1.3.4. Різновиди психологічного впливу 1 семінарське 

заняття 

1.3.5. Сумісність людей 1 тренінг 

 Розділ 2. Я і моє майбутнє   

2.1. Моя діяльність 6  

2.1.1. Мета та мотиви діяльності 1 урок 

2.1.2. Основні види діяльності 1 урок 

2.1.3. Освіта впродовж життя. Самоосвіта  

 

1 семінарське 

заняття 

2.1.4. Професійна орієнтація 

 

1 тренінг 

2.1.5. Умови оптимального вибору професії 1 тренінг 

2.1.6. Діагностика професійних нахилів учнів 1 урок-

дослідження 

2.2. Основи добрих взаємин у сім'ї 5  

2.2.1. Стать. Дружба. Кохання. Самотність. 1 тренінг 

2.2.2. Сімейна азбука 1 тренінг 



  

2.2.3. Шлюб у сімейному праві та законодавстві  1 семінарське 

заняття 

2.2.4. Інтимність. Взаємини між чоловіком та 

жінкою 

1 тренінг 

2.2.5. Відповідальна поведінка. Основні потреби в 

шлюбі  

1 тренінг 

2.2.6. Сімейні ролі. Секрети сімейного щастя. 1 тренінг 

2.3. Мій життєвий шлях 8  

2.3.1. Психологічний вік. Психологічний час. 1 урок 

2.3.2. Вікова періодизація 1 урок 

2.3.3. Психологічні особливості підліткового та  

юнацького віку 

2 семінарське 

заняття 

2.3.4. Життєві кризи 1 тренінг 

2.3.5. Проектування власної життєвої траєкторії 2 тренінг 

2.4. Підсумкове заняття 2 урок-

творчий звіт 

 Всього  35  
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Додаток 5 

Заняття  «Становлення психології як науки» 

(10 клас, тема «Наука про душу: від минулого до сьогодення») 

Мета: познайомити учнів з такими поняттями, як «душа», 

«свідомість», «психіка», «психологія», розглянути 

основні етапи історичного розвитку і становлення 

психології як науки, основні психологічні школи. 

Обладнання: листи ватману А1 (5шт.); один 

лист ватману із зображенням дерева, крона якого 

розділена на ліву і праву частини з підписами 

«Раніше» (зліва), «Тепер» (справа); маркери; стікери 

(жовті, зелені); завдання для гри «Машина часу» (додаток); завдання для 

бліц-гри (додаток); «Ключові слова» (роздаткові матеріали для учнів); 

«Ключові слова» (роздаткові матеріали для тренера); тексти для самостійної 

роботи «Біхевіоризм», «Психоаналіз», «Гештальтпсихологія». 

Основні поняття: душа, свідомість, психологія, психіка, дуалізм, 

біхевіоризм, психоаналіз (фрейдизм), інтроспекція.  

Хід заняття 

1.  Вправа «Знайомство»: «Моє ім'я…, я тут, бо….»  

Мета: створити атмосферу доброзичливості, зацікавити учасників. 

2.  Вправа «Дерево пізнання» 

Мета: мотивувати учнів до вивчення предмета. 

Обладнання: лист ватману із зображенням дерева, крона якого 

розділена на ліву і праву частини з підписами «Раніше» (зліва), «Тепер» 

(справа), маркери, стікери (жовті, зелені). 

Хід вправи: Учням пропонується на жовтих стікерах написати коротку 

відповідь на запитання: «Що я знаю про психологію?» і прикріпити на лівій 

кроні дерева під назвою «Раніше». 

3.  Розповідь тренера «Вступ до психології»  



  

Слова «психологія», «психолог» нині міцно ввійшли в наше 

повсякденне життя. Що таке психологія? Перш за все це наука, яка є 

найскладнішою, досить цікавою і важливою для людини. Тим більше, що 

вона є однією з найдавніших наук, бо психологічні знання такі ж само давні 

як і сама людина. Наше сьогодення наповнене вражаючими, дивовижними 

відкриттями і звершеннями в соціальній, науковій, політичній та 

економічній сферах. І все-таки, найзагадковіші і далеко ще не вивчені до 

кінця таємниці знаходяться в самій людині. Тому й неминучою було 

виникнення науки психології – науки про таємничий світ психіки і  поява 

такої важливої, цікавої  професії, як психолог. Психолог - це людина , яка 

завдяки знанням та життєвому досвіду може багато відчути, побачити, 

зрозуміти, передбачити в інших людях і навіть допомагати в певних 

ситуаціях. 

Якщо психологом назвався ти, 

Роби цю справу на відмінно, 

Не легко шлях цей осягти – 

В твоїх руках душа людини… 

Дослухайся до голосу її, 

Вдивляйся в очі променисті, 

Холодне серце відігрій, 

Знайди в душі зернятка чисті. 

Роздмухай вогник доброти, 

Нехай сльоза очистить душу… 

Якщо психологом назвався ти, 

Віддати людям себе мусиш… 

 До усіх чудес світу, які нам відомі, належить і сама людина, 

яка в порівнянні із всесвітом є маленькою живою крихіткою, але 

вміщує  в собі весь всесвіт. Пізнати цей всесвіт – одвічна мрія 

людини. Але пізнати всесвіт можна через самопізнання, – так 



  

трактували давньогрецькі філософи. Тому заклик «пізнай самого себе», 

звернений до людей ще давньогрецьким філософом Сократом, залишається 

одним із найактуальніших і для людей ХХІ століття. За Сократом, 

самопізнання веде людину до розуміння свого місця в світі, смислу життя, 

формує її характер і волю. Наші заняття на основі психологічних знань 

допоможуть вам розкрити свої можливості, задатки, здібності, щоб ви 

зуміли принести користь собі і суспільству, тобто через самопізнання могли 

 самовдосконалюватись і самореалізуватися. 

Розпочинаємо наш екскурс у світ психології. Давайте спробуємо 

відповісти на запитання: «Що таке душа?» 

4.  Вправа «Мікрофон»: «Душа – це… » 

 5.  Розповідь тренера: «Психологія – наука про душу» 

Отже, на запитання: «Що таке душа?» – не кожна людина знайдеться, 

що відповісти. Та й саме людство давно шукало відповідь на це запитання. У 

своєму становленні психологія пройшла декілька етапів і найперший з них – 

 міфологічний – це перші спроби дати відповідь на згадане запитання. 

Уявлення про душу, як про щось потаємне не могло не дістати у древніх 

народів міфологічного тлумачення. Вони представляли душі людей у вигляді 

метеликів, літаючих птахів, складали казки, легенди, міфи. І справді, в 

грецькій міфології виникає образ чарівної дівчини – Психеї, яка уособлює 

душевне життя, тобто вона є тією, що «вдувається вітром». Психея на 

грецькій мові означає «душа», «метелик». Міфи про царівну 

Психею розповідають про прагнення людської душі 

поєднатися з любов’ю. 

Міф про Амура і Психею. У одного царя були три 

красуні доньки. Але найкращою серед них була найменша – 

Психея. Слава про її красу швидко облетіла всю країну, і 

люди стали відвідувати те місто, де жила Психея, щоб 

помилуватися її красою. Але це не приносило радості 

Психеї, бо ніхто по справжньому в неї не закохувався і не 



  

просив її руки. Дівчина журилася тим, що люди милувалися нею, ніби 

бездушною лялькою, а її серце прагнуло справжнього великого почуття. 

Чутки про красу Психеї дійшли аж до небесного Олімпу, де жили Боги, до 

самої богині краси – Венери (Афродити). Венера розлютилась і вирішила 

загубити земну красуню. Вона покликала свого крилатого красунчика сина 

Амура (Ерота), наказала розшукати дівчину і закохати її в найбридкіше 

чудовисько. Та сталося так, що сам Амур закохується у Психею. І, боячись 

материного гніву, таємно поселяє Психею у прекрасному палаці з дивним 

садом і чудо-квітами, з незліченними багатствами і покірною обслугою. Але 

являється до Психеї Амур тільки вночі, щоб не видати себе. Між ними 

спалахує палке кохання. Амур просить свою кохану дружину дати обіцянку 

не допитуватись, хто він. Сестри Психеї дізнаються про її щасливе життя і 

вирішують підговорити довірливу Психею на те, щоб вона порушила клятву 

чоловікові. Вони нашіптують їй, що її чоловік дракон і настане час, що він її 

з’їсть разом з дитятком, яке вже жило у неї під серцем. Якщо вона не вірить, 

то нехай сама переконається: візьме світильник, меч і коли, її чоловік буде 

міцно спати, подивиться який він і уб’є його. Наївна Психея довго не 

наважувалася це зробити, але заздрісні сестри наполягали на своєму і 

Психея їх послухала. Як же вона була здивована, коли у своєму чоловікові 

пізнала прекрасного Амура. Вражена його красою, вона замилувалась ним і 

не помітила як краплі розпеченого масла із світильника полились на плече 

коханого. Він прокинувся від нестерпного болю. Вчинок дружини розгнівав 

його і він летить від неї. Покинута Психея йде шукати свого коханого. Але 

лиха Венера, дізнавшись про закоханих, підстерігає Психею і примушує її 

виконувати смертельні завдання. В ім’я любові Психея виконує їх, мало не 

загубивши своє життя. Її рятує Амур, він прощає кохану і звертається по 

допомогу до самого верховного Бога Зевса і по його волі закохані 

одружуються. 

 Так письменник античного роману Апулей (125р.-180р.) у своєму творі 

«Метаморфози» переказує міф про романтичне кохання Амура і Психеї, 



  

коли спрагла людська душа, зазнавши різних випробувань і митарств, 

зустрічається зі своєю любов’ю. На українську мову міф Апулея про любов 

Амура і Психеї переклав Іван Франко («Новела про любов Амура і 

Психеї»).  

Як бачимо, в цей період уявлення про душу були пов’язані з 

віруваннями, міфами, казками. Поступово «душа» як предмет вірувань і 

міфів стає предметом науки. Розпочинається довготривалий філософський 

період розвитку психології. Отже, слово «психологія» – походить від двох 

старогрецьких слів: «психе» – означає душа, дихання; «логос» – означає 

наука, вчення, закони природи. У стародавньому світі психологія набула 

розвитку як вчення про душу. Старогрецькі мислителі Геракліт, Демокріт, 

Платон Афінський, Епікур, Лукрецій Кар, Арістотель мали свої погляди і 

вчення про душу. Одні з них були матеріалістами, інші ідеалістами, а ще 

інші суперечили і тим і іншим. 

6.  Навчально-пізнавальна гра «Машина часу» 

Мета: розвивати пізнавальну активність, вміння концентрувати увагу 

на конкретному завданні, узагальнювати і презентувати виконане завдання у 

вигляді схем, малюнків. 

Обладнання: листи ватману А1(5шт.), маркери, картки із завданнями.    

Хід гри: учні об’єднуються в 5 малих груп по 3-4 учасники, кожна 

група отримує завдання, виконує і презентує (час 10хв.) 

Інструкція: «Діти, вам сьогодні прийдеться увімкнути машину часу і на 

10 хв. помандрувати у стародавній світ, потрапити у школи знаменитих 

філософів, стати їхніми учнями і презентувати їхні вчення у вигляді 

графічної схеми чи малюнка на ватмані, використовуючи символи та 

ключові слова. І так, перша група стає учнями Геракліта; друга – учнями 

Демокріта; третя –Платона Афінського; четверта – Епікура і Лукреція; 

п’ята – учнями Арістотеля. Вмикаємо машину часу». 

Завдання 1 «Школа Геракліта» 



  

Античний філософ Геракліт Ефеський (близько 544- 480 р. до н.е.) 

вчив, що душа являє собою один із мінливих станів вогню, який то спалахує, 

то згасає, цей вогонь перебуває у вічному русі та є першоосновою 

матеріального буття. Геракліт – автор вчення про «Логос» – закон мудрості, 

закон буття людини і природи, вічний вогонь, початок всього. Логос людина 

розуміє душею, душу живить всесвітній Логос, душа живе з нього, пізнає 

його і вирощує свій власний Логос. Людина, пізнаючи через душу Логос, 

пізнає себе. (Геракліта називали «Темний», бо писав дуже мудро і його деякі 

думки ще до цього часу не вивчені і не розгадані). 

Завдання 2 «Школа Демокріта» 

Демокріт  – автор атомістичної теорії (близько 460-

370 до н.е.) вважав, що душа є матеріальна речовина, що 

«душа є началом рушійним», «є особливого роду вогонь і 

тепло» і складається з кулястих, вогняних рухливих атомів – 

найдрібніших, далі неподільних часток матерії, шляхетніших ніж атоми тіла. 

Всі явища душевного життя він намагався пояснити фізичними і навіть 

механічними причинами. Тобто, в основі процесу сприйняття, за 

Демокрітом, лежить фізичний вплив зовнішніх речей на органи чуття. На 

його думку, душа отримує відчуття від зовнішнього світу завдяки тому, що 

їй надають руху атоми повітря чи атоми, які безпосередньо «витікають» із 

оточуючих предметів. Він заперечував безсмертя душі, вважаючи, що вона 

гине разом з тілом. 

Завдання 3 «Школа Платона Афінського» 

Відомо, що майже одночасно з Демокрітом розробляв 

свою систему поглядів видатний філософ Платон Афінський 

(428 або 427-348 або 347 до н.е.). Він учив, що душа людини 

нематеріальна і за своєю природою є нічим іншим, як «ідеєю» 

– безсмертною духовною сутністю, що тільки на час земного 

життя вона з'єднується з тілом, існуючи до цього в наднебесному «світі 

ідей». За Платоном, істинне знання є лише результатом «пригадування 



  

душі» про світ ідей, який вона споглядала до свого земного втілення. Саме у 

Платона первісне несуперечливе поєднання душі й тіла перетворюється в 

проблему їх дуалізму (безсмертна душа і смертне тіло), що спричинило 

розвиток етико-релігійних поглядів, поклало основу вчення про вчинок і 

відповідальність за діяння. Платон – прибічник переселення душ, а 

найдосконаліші душі, за його вченням, зовсім залишають земний світ. 

Завдання 4 «Школа Аристотеля» 

Аристотель (384-322 до н.е.) – учень Платона, узагальнив 

усі філософські думки античності, створив вчення про душу 

(«Трактат про душу»), яке на протязі багатьох віків залишалося 

провідним у психології. Він вважав активним початком у людині 

її душу як форму форм, або «ентелехію» (існування чогось) – 

вона є матеріальний спосіб існування душі, а тілу відводив підпорядковану 

роль, підкреслюючи, що без душі тіло не могло б існувати і в ньому не 

могли б виникнути ніякі процеси. Тіло завдяки душі мислить, співчуває, 

уявляє, пям’ятає. Душа рухає тіло. Джерелом пізнання Аристотель вважав 

відчуття, які викликаються впливом зовнішніх предметів на органи чуття, а 

процес мислення розглядав як властивість незалежної від тіла «розумної 

душі».  

Завдання 5 «Школа Епікура і Лукреція» 

Епікур (341-270 до н.е.), давньогрецький філософ-матеріаліст, 

засновник філософської школи «Сад», яка проіснувала до VІ ст. н.е., а за ним 

римський філософ Лукрецій Кар (99-55 рр. до н.е.) певним чином 

продовжили розвиток філософських поглядів Демокріта. Згідно з ученням 

Лукреція, душу не можна розглядати як щось безтілесне, адже безтілесною 

може бути тільки порожнеча, однак і вона складається з матеріальних 

атомів, які вічно рухаються, об’єднуються і розпадаються, створюючи 

різноманітність матеріальність світу. Процес пізнання відбувається через 

сприйняття душею тих матеріальних за своєю природою образів, які 

відокремлюються від предметів зовнішнього світу. 



  

«Я взяв собі за правило прагнути долати не стільки долю, скільки 

самого себе,і змінювати не стільки світовий порядок,скільки свої власні 

устремління" 

Р. Декарт 

7. Бліц-гра «Ключове слово або вислів» 

Мета: активізувати в учнів пізнавальну діяльність, розвивати вміння 

виділяти головне; за короткий час ознайомити учнів з іменами вчених-

філософів нової епохи (ХVІ-ХІХ) та з їхнім внеском у розвиток психології як 

науки. 

Матеріали: тексти із завданнями (1-10); тексти-підказки із ключовими 

словами та висловами для учнів (10шт.); текст із відповідями «Ключові 

слова і вислови» (для тренера). 

Хід гри: учні об'єднуються в пари, кожна пара отримує завдання – 

знайти в тексті термін, поняття, вислів, який би найбільше характеризував 

внесок даного вченого-філософа у становлення психології, методом 

виключення звірити свою думку із текстом-підказкою, ключовими словами 

та висловами, повідомити групу і тренера про результат роботи. Тренер 

доповнює або схвалює відповідь. Час виконання – 1-2 хв. 

Завдання 1  

Френсіс Бекон (1561-1626 рр.). Англійський філософ 

вважав, що чуттєва душа є тілесною субстанцією і міститься 

в мозку. Можна припустити, що ідеї Бекона дали поштовх 

розвитку наукових уявлень про вищу нервову діяльність як 

матеріальний субстрат психіки. Цим самим Бекон закладає 

фундамент психології як науки про свідомість, уперше ставить питання про 

експеримент, застосовує метод дослідження. 

Завдання 2 

Рене Декарт (1596-1650). Французький філософ 

стверджував, що існування душі й тіла – дві різні та 

незалежні субстанції. Р. Декарт вводить поняття 



  

«свідомість», створює вчення про свідомість, предметом психології стає 

свідомість.  

Р. Декарт «оживлює» тіло, проголошуючи ідею рефлекторної дуги, 

вводить поняття про «рефлекс» як відбиття зовнішнього світу. Розглядає 

психіку людини як внутрішній світ людини, який треба вивчати, 

заглиблюючись у себе. Таким чином, упроваджується принцип інтроспекції 

– погляду в самого себе, самоспоглядання. 

Завдання 3 

Голландський філософ ХVІІ ст. Бенедикт Спіноза 

(1632-1677) вважав, що душа і тіло – це дві властивості 

одного й того самого матеріального утворення – людини. Не 

існує двох протилежних явищ – душі й тіла, а є один єдиний 

предмет вивчення. Це – мисляче тіло людини. Виходить, що 

мислить не тільки душа, а й саме тіло людини. Ступінь досконалості 

мислення визначається здатністю тіла до дії: чим потужніша дія, тим 

досконаліше мислення. Зовні це рух, а у внутрішньому стані – це мислення. 

Якщо тіло не зазнає впливу зовнішніх предметів, душа ніяким чином їх не 

сприймає. 

Завдання 4 

Англійський філософ сенсуаліст Джон Локк (1632-

1704) започаткував вікову психологію, вважав, що всі істинні 

знання можна одержати лише через досвід, зокрема, через 

чуттєвий досвід. Відчуття – це джерело пізнання. В пізнанні 

людина пасивна, працюють органи чуття, тобто душа людини пасивна, душа 

– чиста дошка (tabula rasa), на якій нічого не написано, але вона здатна 

сприймати навколишнє середовище (це важливо для виховання дитини). 

Душа збагачується завдяки почуттям. Чим більше чуттєвих вражень, тим 

краще мислить і розвивається дитина. Вводить поняття «асоціації» – зв’язок 

між психічними явищами, актуалізація одного з них веде до появи іншого. 



  

Завдання 5 

 XVIII ст. фундаментальні розробки у з'ясуванні природи 

психіки були здійснені французькими філософами 

Ж. Ламетрі, Д. Дідро, К.-А. Гельвецієм, П.А. Гольбахом. 

Душа, на їхній погляд, є нічим іншим, як тим же самим тілом, 

але розглянутим стосовно його певних функцій і властивостей. 

Так, Жульєн Ламетрі (1709-1751) вважав, що під душею треба розуміти 

лише здатність тіла відчувати й мислити. Душа є тільки принцип руху або 

чуттєва матеріальна істина мозку, а мозок – головна пружина всієї машини, 

стверджував він, порівнюючи діяльність людського тіла з годинниковим 

механізмом. 

Завдання 6 

Німецький філософ Ганс Христіан Вольф (1679-1754) вперше ввів 

термін «психологія», а також «емпірична психологія», основний принцип 

якої полягає в спостереженні за конкретними психічними явищами, їх 

класифікації і перевірці на досліді. Висунув теорію здібностей, а також 

виділив чотири види діяльності людини: гра, учіння, праця, спілкування. 

Завдання 7 

Свої погляди на природу душевних явищ викладає 

відомий український філософ і психолог, професор Києво-

Могилянської академії Г. Кониський (1717-1795). Від 

розвитку анатомії та функціонування живого тіла через 

визначення душі рослинної, він переходить до опису 

тілесності, оживленої чуттєвою нерозумною душею, який 

завершує аналізом тіла, оживленого раціональною душею. Кониський 

відомий тим, що здійснив історичний екскурс вивчення душі, завершуючи 

його аналізом традиції поділу душі на вегетативну, чуттєву й раціональну. 

Крім того, він виділяє та описує різновиди душі, зокрема, «бажану» й 

«рухову», зауважуючи, однак, що цей поділ є штучним і що треба мати на 

увазі єдину душу, яка має певні властивості, потенції. 



  

Завдання 8 

Г. Сковорода (1722-1794) в історію України і в світову 

історію входить своєю феноменологією самопізнання як пізнання 

найглибшого в бутті, як вихідної позиції для пізнання світу. 

Значення творчості Г. Сковороди полягає в тому, що вона 

привертає увагу людини до пізнання себе як мікрокосмосу, який є 

образом і подобою макрокосмосу: через самопізнання своєї суті пізнати 

зміст світу. Самопізнання як пошук самого себе у творах Г. Сковороди ще не 

переходить у самопізнання через і заради самоутворення, хоч ідея 

спорідненої діяльності, діяльнісного самовизначення виводить до ідеї 

самоздійснення як змістовного мотиву існування людини в світі. 

Підтвердженням тому є життєвий шлях філософа, його власний емпіричний 

досвід мислителя-мандрівника. 

Завдання 9 

Німецький філософ Імануіл Кант (1724-1804) 

розширив вчення про душу. Кант писав, що люди не можуть 

пізнати окремо природу душі поза тілом. За Кантом є три 

стани душі: пізнавальна, бажана, почуттєва. Вперше 

застосував поняття «схема». Схема – це не образ, символ, це 

лише правило, закон створення предметів. Дав визначення поняття «розум» 

– це здатність осмислювати предмети в почуттєвому спогляданні. 

Завдання 10 

Шлях проходження душею своїх формоутворень, що наближає її до 

абсолюту, до злиття з ним, ствердження принципу історизму в 

інтерпретації свідомості, стає одним з основних предметів 

філософсько-психологічних пошуків у творчості Георга Гегеля 

(1770-1831), тобто душа людини повторює історичний розвиток 

людської душі. Геніальним було відкриття Гегелем того, що 

свідомість формується в діяльності. Психології він відводив 



  

місце одного з розділів учення про суб'єктивний дух (індивідуальну 

свідомість). 

Ключові слова і вислови 

(для учнів) 
 1. Душа і тіло – це дві властивості одного й того самого матеріального 

 утворення – людини. 

2. Створює вчення про свідомість. 

3. Принцип історизму. 

4. Є три стани душі. 

5. Мікрокосмос є образом і подобою макрокосмосу. 

6. Подає історичний огляд вивчення душі. 

7. Цей поділ є штучним. 

8. Вводить термін «психологія». 

9. Вводить поняття «асоціації». 

10. Душа – чуттєва матеріальна частина мозку. 

11. Чуттєвий досвід. 

12. Закладає фундамент психології як науки про свідомість. 

13. Вводить поняття про «рефлекс». 

14. Застосовує метод досліджень. 

15. Душа – чиста дошка. 

16. Висовує теорію здібностей. 

17. Свідомість формується в діяльності. 

18. Застосував поняття «схема». 

19. Виділяє та описує різновиди душі. 

20. Виділив чотири види діяльності. 

21. Людське тіло – годинниковий механізм. 

22. Упроваджує принцип інтроспекції. 

23. Мозок – головна пружина всієї машини. 

24. Дав визначення, що таке розум. 

25. Через пізнання своєї суті пізнати суть світу. 

26. Ставить питання про експеримент. 



  

27. Мисляче тіло людини. 

Ключові слова і вислови 

(для тренера) 

 1. Френсіс Бекон 12. Закладає фундамент психології як науки про 

свідомість. 

14. Застосовує метод досліджень. 

26. Ставить питання про експеримент. 

  

2. Рене Декарт 2. Створює вчення про свідомість. 

13. Вводить поняття «рефлекс».                              

22. Впроваджує принцип інтроспекції. 

  

3. Бенедикт Спіноза 1. Душа і тіло – це дві властивості одного й того 

самого матеріального утворення – людини. 

27. Мисляче тіло людини. 

  

4. Джон Локк 11. Чуттєвий досвід. 

15. Душа – чиста дошка. 

9. Вводить поняття «асоціації». 

  

5. Жульєн Ламетрі 10. Душа – чуттєва матеріальна частина мозку. 

21. Людське тіло – годинниковий механізм. 

23. Мозок – головна пружина всієї машини. 

  

6.Ганс Вольф 8. Вводить термін «психологія». 

16. Висуває теорію здібностей. 

20. Виділив чотири види діяльності. 

  

7. Григорій 

Кониський 

6. Подає історичний огляд вивчення душі. 

19. Виділяє та описує різновиди душі. 

7. Цей поділ є штучний. 

  

8. Григорій 

Сковорода 

5. Мікрокосмос є образом і подобою 

макрокосмосу. 

25. Через самопізнання своєї суті пізнати суть 

світу. 

  

9. Імануіл Кант 4. Є три стани душі. 

18. Застосував поняття «схема». 

24. Дав визначення, що таке розум. 

  

10. Георг Гегель 3. Принцип історизму. 



  

17. Свідомість формується в діяльності. 

8. Інформаційне повідомлення 

Отже, психологія як наука тільки про душу уже не задовольняє вчених. 

Тим більше, посилений розвиток природничих наук дає можливість пояснити 

дійсність іншим способом. Людина чи людський мозок має особливу 

властивість, завдяки якій вона здатна думати, відчувати, бажати тощо. Ця 

властивість дістає назву свідомості. Так історично виникло друге 

визначення предмету психології. На зміну психології душі прийшла так 

звана психологія свідомості. Психологія свідомості вже заснована на 

спостережені, завдяки чому вона нагромадила значний матеріал про 

властивості і закономірності внутрішнього психічного життя людини. 

У другій половині ХІХ ст. складаються нові підходи до психології, 

започатковується науковий етап становлення психології. З’являється 

сукупність наукових теорій, представники яких прагнуть дослідити сутність 

психіки, опрацьовують методи її досліджень.  

У 60-тих роках ХІХ ст. психологія виділяється в самостійну науку. 

Створюються спеціальні науково-дослідні заклади: психологічні лабораторії і 

інститути, кафедри у вузах, а також вводиться експеримент для вивчення 

психічних явищ. Засновником першої в світі психологічної лабораторії став 

німецький вчений Вільгельм Вундт (1832-1920).  

Досягнення медицини, фізіології, фізики, відкриття Ч. Дарвіна, 

І. М. Сєченова сприяють розвитку психологічних знань. Предметом вивчення 

психології стає психіка – властивість людини, її душі, що відбиває 

реальність і в ній себе саму, а психологію визначають як науку про факти, 

закономірності і механізми психіки, що створюють у мозку образ дійсності, 

за допомогою якого діє жива істота. Стало можливе дослідження процесів і 

станів психіки, що призводить на початку ХХ ст. до появи різних за своєю 

науковою ідеологією психологічних шкіл, наукових напрямів, розробляються 

авторські концепції, які впливають на розвиток психології і нині. 



  

Ми сьогодні коротко спробуємо ознайомитися з найбільш відомими 

трьома психологічними напрямами – це біхевіоризм, гештальтпсихологія, 

психоаналіз. 

9. Конкурс на кращу анкету, кросворд чи тест про психологічні 

напрями: біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія (самостійна 

робота в зошитах) 

Мета: вчити самостійно працювати із завданнями, виділяти основні 

думки, складати тестові завдання, кросворди. 

Хід роботи:  

1). Уважно ознайомитись із текстом завдань (біхевіоризм, 

гештальтпсихологія, психоаналіз (фрейдизм), звернути увагу на виділені 

слова, знайти основні думки в тексті;  

2) Скласти кросворди, сканворди або тестові завдання, використовуючи 

слова чи терміни, які стосуються даних текстів (за вибором). 

10. Узагальнення. Підсумок тренера 

Отже, підведемо підсумки здійсненому екскурсу в історію поглядів про 

природу душі, психіки й предмет психології. Узагальнення емпіричних 

фактів життєдіяльності дало змогу людині провести дуже умовну з точки 

зору «кордонів», але безумовну з погляду реальності межу між собою і 

навколишнім світом взагалі і між своєю душею та іншими душами чи 

неживими предметами як між внутрішнім і зовнішнім зокрема.  

Тому, в історії психології більш чи менш послідовно саме «внутрішнє» 

(душа, психіка, свідомість, безсвідоме, підсвідоме, надсвідоме тощо) 

називалося предметом дослідження.  

Занурюючись у глибини психіки, відчувши подих безмежних її світів, 

людський розум нерідко втрачав надію на можливість осягнути неосяжне. 

Відступав, залишаючи душу відпочити від ролі «піддослідного». 

Погоджувався приписувати їй божественне походження як і всьому тому, що 

не міг пояснити, що лякало й причаровувало. Втім, зневірившись, він уважно 



  

спостерігав і прискіпливо вивчав її зовнішні прояви, переконуючи себе, що 

це і є єдино можливий предмет психології. 

Проте неможливо довго не помічати реальну активність психічного, 

реальність ідеального внутрішнього світу. І він знову вабить до себе, 

вимагаючи переглянути предмет науки. Коли в процесі людського пізнання 

робиться акцент на виділенні суттєвого, предмет психології підноситься до 

категорії свідомості, душі, духу, відокремлюючись від усіх визначень, які 

йшли від біології чи фізіології. Внаслідок такого підходу навіть мозок і вся 

нервова система починають розглядатися як паралельно існуючі і генетично 

ніяк не пов’язані з розвитком і функціонуванням свідомості. 

Проте, з часом виявляється неспроможність психології пояснити всю 

складність психічного життя, виходячи лише з категорії свідомості. Навіть 

практика, особливо клінічна, переконливо доводить, що суттєву роль у 

становленні, розвитку й функціонуванні свідомості відіграє саме несвідоме, 

безсвідоме, підсвідоме і навіть надсвідоме, які і підміняють на певний час 

собою свідомість на місці предмета психологічної науки. 

У дискусіях про те, чим же відрізняється психічне від інших явищ, 

визріває уявлення, а надалі й твердження, що предметом психології має бути 

суб'єктивне, що протистоїть об'єктивному як таке, що не тільки вирізняється 

своєю природою, а й здатне відтворювати й творити об'єктивний світ і себе 

самого за своїми власними законами. У намаганні відстояти цю позицію 

дехто, правда, доходить висновку, що навколишній світ є нічим іншим, як 

продуктом функціонування душі, або духу, комплексом специфічних енергій 

органів чуття, нічим не детермінованої волі, або грою асоціацій, законами 

гештальту, чи проявом глибинного інстинктивного потягу, колективного 

безсвідомого тощо.  

Зрозумілою реакцією на перебільшення ролі внутрішнього було 

виникнення наукових напрямів, що визнавали предметом психології 

поведінкові реакції, які можна спостерігати, досліджувати об’єктивними 

методами на противагу інтроспекції тощо. Тим самим робилася спроба 



  

протиставити ідеї незалежності, автономності людської психіки від 

зовнішнього світу твердження про існування такої залежності. Щоправда і 

тут не обходиться без перебільшень, адже за такого підходу психіка як така з 

усіма її формами існування може взагалі бути вилучена з числа 

«претендентів» на завжди історично «вакантну роль» предмета психології.  

Такий калейдоскоп відбиває певною мірою логіку становлення предмета 

психології залежно від того, як змінювалось уявлення про природу 

психічного. І все-таки психологія – це наука не тільки пізнавальна, а й 

конструююча і «сотворяюча» людину. 

11. Вправа «Дерево пізнання» 

Хід вправи: Учням пропонується на зелених стікерах-листочках дати 

коротку відповідь на запитання: «Що я знаю про психологію ?» і розмістити 

їх на правій кроні дерева під назвою «Тепер». 

12. Релаксація і рефлексія. Перегляд презентації «Подорож у світ 

психології». 

Література 
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704 с. 

2. Основи психології: Підручник / за загальною редакцією О. В. Киричука, 

В. А. Роменця / видання 6. – К. : Либідь, 2006. – 632 с. 

 



  

Додаток 6 

Заняття «Я + однокласники = колектив!» 

 (11 клас, тема «Групи і колективи») 

Мета: сприяти формуванню колективу класу, розкрити індивідуальність 

кожного учня у колективі. 

 

Структура заняття 

Хід заняття 

1. Позитивне налаштування на заняття. «Привіт собі самому»   

Хід проведення 

Учасники шикуються шеренгу так, щоб на лівому фланзі залишилося 

достатньо місця для ще однієї такої шеренги. Правофланговий каже своєму 

сусідові якусь фразу, яку він хотів би почути сьогодні вранці, а сам біжить на 

лівий фланг. Сусід передає цю фразу по ланцюжку, при чому він повинен 

№  Види роботи Орієнтована 

тривалість, 

хв. 

Ресурсне забезпечення 

1 Вправа «Привіт собі самому» 10 хв. - 

2 Правила роботи у групі 2 хв. - 

3 Притча 5 хв. - 

4 Інформаційне повідомлення 

тренера: «Колектив: »  

15 хв. зошити, ручки 

5 Гра «Мафія» 30 хв. картки з позначеними на 

них ролями 

6 Релаксаційна вправа «Танці» 5 хв. магнітофон, динамічна  

музична композиція 

7 Вправа на завершення «Мій портрет 

очима групи» 

10 хв. Аркуші А4, фломастери 

8 Рефлексія заняття 5 хв. - 



  

передати зміст, а повторювати фразу дослівно не обов'язково. Так фраза 

передається учасниками. Дочекавшись, коли фразу передадуть два-три 

учасники, член тренінгової групи, що став тепер правофланговим, передає 

тим же шляхом послання для себе і перебігає на лівий фланг, і так далі, поки 

всі учасники не пошлють і не отримають назад послання самим собі.  

Є декілька варіантів гри: можна запропонувати учасникам передавати 

послання пошепки, на вухо, і тоді те, що почує кореспондент і адресат в 

одній особі, буде для нього несподіванкою, тому що текст часто приходить 

невпізнанним, і це викликає сміх і пожвавлення. Можна запропонувати 

передавати послання у повний голос, тоді виникає шум, атмосфера стає 

невимушеною. Може вийти дуже жваво і смішно, коли кожний учасник буде 

передавати абсолютно протилежне тому, що сказали йому, і таким чином,  

послання буде інвертуватися кожен хід, та, у залежності від числа учасників, 

адресати будуть отримувати або те, що послали , або протилежне 

первинному, і вже в будь-якому випадку досить викривлене послання. У 

цьому випадку гра ще більше пожвавлюється.  

2. Правила роботи у групі  

Зразки правил для роботи групи 

«Активності» – особистий вклад, активна участь кожного учня. 

«Тут і тепер» – зосереджуйтеся тільки на подіях, які відбуваються 

«Я – висловлювання» – говоріть тільки від свого імені: «Я думаю...»,  

«Я  помітив...», «Я відчуваю...» 

«Не оцінюй» – не оцінюйте і не засуджуйте висловлювання інших 

учасників як «погані» чи «хороші» 

«Творчий підхід» – намагайтеся бути креативними 

«Взаємна підтримка» – підтримуйте один одного, адже ви – одна 

команда! 

3. Притча 

Учень розмовляв зі своїм учителем. Він запитав: «Люди, які прихильні 

до мене, хвалять мене, подобаються мені, а ті, які ігнорують, указують на 



  

недоліки – викликають неприязнь. Як мені навчитися не гордитися і 

любуватися собою з першими і не впадати у відчай та злість з другими?». 

Учитель відповів: «Кожна людина не ворог тобі і не друг – вона для тебе 

учитель на життєвому шляху. Якщо зрозумієш і приймеш це – ти підеш 

дорогою досконалості». 

Обговорення:  

Як ви зрозуміли цю притчу? 

Яку користь можна отримати, дізнавшись негативну інформацію про 

себе від інших? 

4. Інформаційне повідомлення «Колектив: ознаки, стадії зрілості 

колективу, види. Соціометрична структура. Мобінг» 

Якою повинна бути група, щоб вона могла назватися колективом? Ця 

група повинна успішно виконувати поставлені перед нею завдання, бути 

високоморальною, створювати для кожної людини, яка входить до групи, 

можливість розвиватися та бути здатною до творчості. У цілому група має 

давати людям більше, ніж може дати сума тієї ж кількості осіб окремо. Існує 

закономірність: чим ближчий рівень розвитку групи до колективу, тим більш 

сприятливі умови для прояву найкращих характеристик у її членів. 

Сформулюємо основні ознаки колективу: 

1. Колектив є об’єднанням людей в ім’я досягнення певної, соціальної мети. 

Саме тому колективом не може бути згуртована, антисоціальна група 

(наприклад, група злочинців). 

2. Добровільний характер об’єднання – мається на увазі не стихійність 

утворення колективу, зумовлена зовнішніми обставинами, а стала система 

активно побудованих відносин між індивідами, на ґрунті спільної діяльності. 

3. Цілісність – колектив має певну організацію, розподіл функцій, певну 

структуру керівництва і управління.  

4. У колективі існує особлива форма взаємостосунків між його членами, яка 

забезпечує принцип розвитку особистості не всупереч, а разом з розвитком 

колективу. 



  

Отже, колектив це група людей, об'єднаних спільною метою, які 

досягли високого рівня розвитку у процесі соціально-значущої діяльності. 

Для колективу притаманні високий рівень згуртованості його членів, 

колективістське самовизначення, високий рівень авторитетності членів групи 

один для одного, спільні інтереси, ціннісні орієнтації, установки та норми 

поведінки. Для більш виразної образної характеристики скористаємося 

наступним описом стадій розвитку колективу: 

1. «Піщаний розсип». Стадія, на якій немовби всі разом і водночас 

кожна людина сама по собі. Відсутнє «зчеплення» між людьми. В одному 

випадку люди не прагнуть рухатися назустріч один одному, в іншому – 

знаходити спільні інтереси, спільну мову. Виявляється відсутність стрижня, 

авторитетного центру, навколо якого відбулося б об'єднання, згуртування 

людей, де кожен відчував би свою необхідність для інших і сам мав потребу 

в увазі з боку інших. «Піщаний розсип» не приносить ні радості, ні 

задоволення тим, хто його утворює. Таке об’єднання людей, як будинок з 

піску, не має майбутнього; 

2. «М'яка глина». На цій стадії більше помітні зусилля для згуртування 

колективу, хоча  це можуть бути лише перші кроки. Не все виходить, немає 

достатнього досвіду взаємодії, взаємодопомоги, досягнення певної мети 

відбувається поволі і важко. Єднальною ланкою найчастіше є формальна 

дисципліна й вимоги старших. Стосунки найчастіше доброзичливі, хоча не 

скажеш, що люди завжди уважні один до одного, люб'язні, готові прийти на 

допомогу. Якщо це й відбувається, то нечасто. У такому колективі існують 

замкнені приятельські угруповання, які мало спілкуються між собою. 

Справжнього, визначеного організатора поки що немає, або він не може себе 

проявити, чи йому надто важко, бо ніхто його не підтримав. Таке об’єднання 

можна моделювати і «ліпити», вектор розвитку чітко не визначений. 

3. «Мерехтливий маяк». У такій групі переважає бажання працювати 

спільно, допомагати один одному, товаришувати. Але бажання – це ще не 

дія. Дружба, взаємодопомога вимагають постійного горіння, а не окремих, 



  

нехай навіть дуже частих спалахів. Водночас, у групі вже є на кого 

покластися. Є лідери. Можна зауважити, що група виокремлюється з-поміж 

інших груп своєю «несхожістю», індивідуальністю. Однак труднощі, що 

зустрічаються, часто припиняють діяльність групи. Недостатньо 

проявляється ініціатива, рідко вносяться пропозиції щодо поліпшення справ 

не лише у своїй групі, але й у школі. Прояви активності відбуваються 

сплесками, та й то не у всіх. 

4. «Червоні вітрила». У такому колективі живуть і діють за принципом 

«Один за всіх – і всі за одного!». Дружня увага і зацікавленість справами 

один одного поєднуються з принциповістю та взаємною вимогливістю. 

Лідери – обізнані й авторитетні учні. Більшість членів колективу виявляють 

переживання, почуття радості за інших. 

5. «Палаючий смолоскип». У колективі виразно спостерігається 

справжня дружба, єдина воля, чудове взаєморозуміння, ділова співпраця. 

Поняття «колектив» є дещо універсальним і охоплює різні його види: 

˗ первинний колектив – об'єднує людей, згуртованих у порівняно 

невелику соціальну групу, учасники якої перебувають у постійних ділових, 

товариських, побутових стосунках. Це може бути колектив класу, виробничої 

бригади на підприємстві, професійної групи в організації, підрозділ у 

військовій частині. За кількісним складом нараховує 10-15 осіб. Якщо 

кількість осіб більша, тоді відбувається розподіл на мікроколективи. Якщо в 

групі менше 7-8 осіб, вона не є колективом у соціально-педагогічному 

смислі. Це – замкнена група друзів або приятелів; 

˗ загальношкільний колектив – об'єднує усіх учнів і педагогічних 

працівників загальноосвітнього навчального закладу. Здебільшого, у них 

перебуває 500-600 осіб. У таких колективах усі знають один одного, час від 

часу збираються разом. Бажано, щоб у колективі була однакова кількість осіб 

обох статей. Якщо в загальноосвітніх школах, інших навчально-виховних 

закладах нараховується 1500-2500 осіб, то колективу, по суті, немає. Особа в 



  

такому соціальному об'єднанні є анонімною, що негативно впливає на її 

виховання; 

˗ тимчасовий колектив – складається з осіб, які належать до постійних 

колективів для виконання тимчасових завдань, задоволення своїх 

пізнавальних і соціальних інтересів (танцювальний колектив, хор, 

туристична група тощо). Чисельно вони невеликі, згруповані на основі 

соціальних інтересів; 

˗ виробничий колектив – група професіоналів, об'єднаних для науково-

дослідної роботи, виробничої діяльності, охорони порядку, лікування людей 

тощо; 

˗ сімейний колектив – об'єднує членів однієї родини. Склався історично 

як важливе соціальне утворення суспільства; 

˗ формальний колектив – створюється керівництвом на певний строк, 

тимчасово або постійно, з метою виконання якоїсь офіційної праці 

(наприклад, підрозділи підприємства чи організації, або структури, необхідні 

для контролю і корекції діяльності підрозділів); 

˗ неформальний колектив – виникає спонтанно і створює неформальну 

організацію. В неї об’єднуються ті ж самі співробітники формальних 

колективів для досягнення своєї власної мети, далекої від офіційної, 

знаходячи в процесі службового спілкування точки зіткнення. На відміну від 

формального колективу, неформальний ніхто не створює – він утворюється 

спонтанно. 

Популярність особи в групі визначається таким чином: членів групи 

просять перерахувати тих осіб, з якими опитуваний хотів би виконувати 

певні обов’язки. У результаті аналізу відповідей виявляються особи, які 

утворюють так звані пари, тобто взаємно вибирають один одного. Такі пари 

називаються діадами. Завдяки вивченню соціометричної структури у групі 

виявляються зірки, тобто особи, з якими б хотіли співпрацювати найбільше 

членів групи, бажані, що також мають по декілька виборів, ізольовані, з 



  

якими ніхто не виявляє бажання співробітничати та кліки – декілька осіб у 

групі, які вибирають лише себе. 

Дедалі частіше, коли йдеться про колектив, звучить слово мобінг. 

Термін «мобінг» виник на початку 80-х, коли Ханц Лейман, вчений-медик і 

психолог, провів дослідження цього явища на робочих місцях у Швеції. 

Мобінг – це колективний психологічний терор стосовно когось із працівників 

із боку його колег, підлеглих або начальства, що проводиться з метою 

примусити людину піти з місця роботи. Вияви мобінгу різноманітні: 

цькування, підсиджування, плітки, підкилимові ігри, стукацтво, інтриги, 

хамство. 

 

 

Мобінг – загальний термін, який описує кілька варіантів 

психологічного цькування на робочому місці. Розрізняють вертикальний 

мобінг – коли колектив іде війною проти керівника або ж керівник 

«виживає» небажаного йому працівника (босинг – від англійського boss). 

Горизонтальний мобінг – передбачає цькування колективом одного з 

працівників. Саме цей вид мобінгу найбільшою мірою відображає зміст 

самого терміна, що походить від англійського mob – натовп. Мобінгу у 

колективі піддають не лише новачків. Об’єктом нападок може стати будь-яка 

людина, яка якимось чином відрізняється від більшості: розумніша – 

дурніша; багатша – бідніша; провінційна – міська; іншої національності і 

віросповідання; недбайливий працівник – високий професіонал тощо 

Правила психологічного захисту від мобінгу: 

˗ душевна рівновага – ваш надійний захист, не втрачайте її за будь-яких 

обставин; 

˗ з висновками не поспішайте – з'ясуйте достовірність інформації; 

Мобінг – це колективний пресинг і 

переслідування колег, підлеглих або 

керівництва з цілком конкретною метою – 

усунути переслідуваного з місця роботи. 

 



  

˗ вливайтеся в колектив – зробіть перший крок, не чекайте, що у вас будуть 

брати автографи; 

˗ свої новаторські ідеї видавайте поступово, не пресингуйте і залучіться 

підтримкою керівництва; 

˗ вивчіть тонкощі корпоративної культури;  

˗ налагодите стосунки з лідером «терористів» – проблеми розтануть на 

очах; 

˗ майте про запас альтернативний варіант роботи – це надасть упевненості 

у завтрашньому дні. 

5. Гра для колективної взаємодії «Мафія» 

Мета: розвиток навичок соціальної орієнтації, моделювання різних 

стратегій поведінки у ситуації вибору. 

Хід проведення 

Учасники сідають у коло. Перший раз ведучого грає тренер групи. У 

центрі кола стоїть столик з картками, на яких позначено ролі. Картки 

перевернуто і ніхто не бачить, що там написано. 

Інструкція: зараз кожен з вас візьме картку і подивиться, нікому не 

показуючи. Ролі можуть бути такими: мафіозі, чесний городянин, реаніматор, 

екстрасенс. Потім одразу покладіть картку на місце (тренер одразу 

перемішує картки, щоб ніхто не дізнався, кому дісталися ролі мафіозі). 

Мафіозі ніяк не повинні виказувати себе. 

У процесі гри відбувається зміна дня і ночі. Вдень відбувається активне 

обговорення, пошук мафіозі і вибір жертви, вночі – всі заплющують очі і 

тільки на прохання ведучого очі відкриває мафіозі. 

«Місто заснуло!» – говорить тренер, всі закривають очі, не підглядають.  

«Мафія прокинулася і знайомиться!» – мафіозі відкривають очі та 

поглядом знаходять один одного. Після цього тренер просить їх заплющити 

очі, а потім говорить: «День, місто прокинулося!». Усі учасники відкривають 

очі і починається обговорення: «Хто мафіозі?». 



  

Мафіозі у цей час ведуть себе спокійно, ніяк не видаючи себе. Нарешті, 

група приходить до висновку, хто є мафією. Якщо це відповідає дійсності, 

тренер говорить «Вітаю вас! Ви вбили мафіозі!» і обговорення триває – група 

шукає другого злочинця. Якщо знайде – гру закінчено. Якщо вибір не 

правильний, тренер повідомляє: «Ви убили чесного городянина! Увага! 

Місто заснуло. Тільки мафія не спить. Вона вибирає собі жертву…». 

Очі усіх учасників закриті, а мафіозі очима і мімікою домовляються, хто 

буде жертвою, після чого закривають очі. 

«Увага, – говорить тренер, – настав день! Всі прокинулися і тільки ви 

(показує на вибрану мафією людину) не прокинулися. Ви стали жертвою 

мафії! Продовжуємо обговорення». 

Ті гравці, яких «убили», у подальшому обговоренні участі не 

приймають. У грі можуть бути введені ролі реаніматора (прокидається вночі 

на прохання ведучого, і якщо здогадається, кого вбили, він може його 

оживити), екстрасенса (людини, яка все знає) – він з самого початку знає, хто 

мафіозі, і намагається організувати чесних громадян проти мафії, не 

називаючи її. Гра закінчується тоді, коли знайдуть мафіозі або всі чесні 

громадяни будуть убиті.  

Після гри проводиться обговорення: 

На що ви орієнтувалися, щоб зрозуміти, хто мафіозі? 

Чи важко було грати мафіозі? Чому? 

Як ви себе почували в тій чи іншій ролі? 

Що подобалось під час гри, а що – ні? 

Наскільки впливала на вас думка інших учасників під час обговорення і 

пошуку мафіозі? 

Релаксаційна вправа «Танці» 

Ціль: зняти втому, тілесні зажими учасників тренінгу. 

Ресурсне забезпечення: магнітофон, музичні композиції. 

Хід проведення 



  

Якщо учасники занять втомилися, можна перервати заняття і ввімкнути 

ритмічну, веселу музику. Тренер пропонує учасникам потанцювати і першим 

відкриває танці – запрошує когось з учасників на танець. 

Коли атмосфера у групі надто напружена, можна ввімкнути спокійну, 

ліричну композицію. Тренер пропонує учасникам сісти, прийняти зручну позу, 

розслабитися... заплющити очі... відчути тепло і важкість у долонях... у всьому 

тілі... зосередити свою увагу на диханні... важливим моментом є організація 

правильного виходу з релаксації. Час релаксаційної вправи не повинен бути 

довгим, тому що заняття ще не завершено і не варто надто розслабляти 

учасників. 

 

Гра на завершення заняття «Мій портрет очима групи» 

Мета: звернути увагу на індивідуальність кожного учасника, 

підкреслюючи подібність між членами одного класного колективу. 

Ресурсне забезпечення:  аркуші А4, фломастери. 

Хід проведення 

Ведучий просить учасників написати свої ініціали в правому верхньому 

кутку листка. Кожен учасник малює невеликий фрагмент портрету на 

кожному листі, передаючи особливі, характерні лише цій людині деталі і 

особливості. Потім передає свій листок сусіду ліворуч і той продовжує 

малюнок. Після того, як усі намалюють, портрет по колу повертається до 

свого власника. 

Обговорення:  

Чи сподобалися вам портрети? 

Чого на них не вистачає? Що – зайве? 

Цікаво було побачити, як ви виглядаєте в очах інших людей? 

Рефлексія заняття 

Ведучий говорить: «Я пропоную вам замислитися над тим, що ви 

отримали, працюючи сьогодні у групі. Будь ласка, допишіть на вибір будь-

яке з незалежних речень, які є на плакаті: 



  

- мені було цікаво... 

- я зрозумів, що... 

- тепер я зможу... 

- на занятті я почував себе... 

- мені не дуже сподобалося... 

- на наступних заняттях мені хотілося б дізнатися...». 
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